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 nr. 170 753 van 28 juni 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 12 juni 2015 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging  van 21 april 2015 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 16 juni 2015 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 april 2016 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet. 

 

Gelet op het verzoek tot horen van 2 mei 2016. 

 

Gelet op de beschikking van 12 mei 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 juni 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat J. DE 

LIEN  en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 21 april 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden 

beslissing. 
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2. Over de ontvankelijkheid 

 

Ambtshalve stelt de Raad de onontvankelijkheid van het beroep tot nietigverklaring vast, daar waar het 

gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

2.1 Overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

vreemdelingenwet) werd aan de partijen de grond meegedeeld waarop de waarnemend voorzitter zich 

steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke procedure kan verworpen 

worden. In casu werd, wat het bevel om het grondgebied te verlaten betreft, het volgende gesteld:  

 

“De bestreden beslissing betreft een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

Ten aanzien van het bevel om het grondgebied te verlaten ontwikkelt de verzoekende partij geen 

middel, zodat het beroep wat dit betreft onontvankelijk voorkomt.” 

 

Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt de verzoekende partij kenbaar dat zij het niet eens is 

met deze in de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de 

vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te 

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn 

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. RvS 26 juni 2013, nr. 224.092; 

Wetsontwerp van 6 december 2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. 

Kamer, 2010-2011, nr. 53 0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als 

een bijkomende memorie. Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet 

toe strekt aan de verzoekende partij de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, 

hetzij deze waarop in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de vreemdelingenwet 

precies gewezen wordt, hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag 

dit niet te doen. 

 

Op 2 mei 2016 dient de verzoekende partij een verzoek tot horen in. Ter terechtzitting van 2 juni 2016, 

alwaar zij uitdrukkelijk uitgenodigd wordt te reageren op de in de beschikking van 14 april 2016 

opgenomen grond, stelt de verzoekende partij dat zij al een geruime periode in België verblijft, dat zij 

gehuwd is met een Belgische onderdane en dat haar echtgenote en schoonouders aanwezig zijn. Zij 

wijst erop dat er geen behoefteanalyse is gebeurd, dat nooit gevraagd is geweest deze gegevens over 

te maken, terwijl dit van groot belang is: het koppel woont bij de schoonouders, er zijn dus geen kosten 

van huisvesting, haar vrouw werkt en ook zij heeft werk, met name drie jobs. Zij benadrukt dat zij mag 

werken door de schorsende werking van het beroep, dat zij dit graag doet en werkwillig is. Dit zijn 

belangrijke elementen die in het dossier perfect konden overgemaakt worden aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken, deze zijn niet in het administratief dossier aanwezig, want ze zijn nooit gevraagd 

geweest. De verzoekende partij stelt dat de behoefteanalyse uitermate van belang is, dus de Dienst 

Vreemdelingenzaken had alle informatie moeten opvragen, maar heeft dit niet gedaan. In de bijlage 

19ter ging het enkel over de gegevens van de echtgenote. Zij vraagt de Raad dan ook het dossier 

ernstig te heronderzoeken en de bestreden beslissing te vernietigen. 

De verwerende partij volgt de Raad volledig in zijn beschikking, merkt op dat de Raad van State heeft 

bevestigd dat enkel rekening dient gehouden te worden met het inkomen van de Belgische 

referentiepersoon, niet dat van de verzoekende partij. De verwerende partij stelt dat de Belgische 

referentiepersoon sedert januari 2015 niet meer werkt, dus is er geen tewerkstelling en zijn er ook geen 

inkomsten. Zodoende was geen behoefteanalyse nodig. Ten slotte verwijst de verwerende partij naar 

haar nota. 

De verzoekende partij stelt met betrekking tot de tewerkstelling dat haar echtgenote een contract van 

onbepaalde duur heeft en vandaag begint te werken in de winkel M.  

De verwerende partij stelt dat dit niet geweten was op het ogenblik van de bestreden beslissing en dat 

de verzoekende partij altijd een nieuwe bijlage 19ter kan indienen. De verwerende partij wijst er 

vervolgens op dat de nieuwe tewerkstelling er zelfs nog niet was op het moment van het nemen van de 

bestreden beslissing. 

 

2.2 Er dient te worden vastgesteld dat niet blijkt dat de verzoekende partij met haar betoog ter 

terechtzitting ingaat op het onderdeel van voormelde beschikking van 14 april 2016 dat betrekking heeft 

op het bevel om het grondgebied te verlaten, zodat hieraan dan ook geen afbreuk wordt gedaan.  
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Met verwijzing naar de beschikking van 14 april 2016 is het beroep, voor zover het gericht is tegen de 

het bevel om het grondgebied te verlaten, dan ook onontvankelijk. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In de beschikking van 14 april 2016, genomen overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de 

vreemdelingenwet, wordt, met betrekking tot het onderdeel van de bestreden beslissing dat de 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden betreft, het volgende gesteld:  

 

“Aangaande de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden voert de verzoekende 

partij de schending aan van artikel 40ter van de vreemdelingenwet en van de materiële 

motiveringsplicht.  

 

De verzoekende partij betoogt dat de bijlage 19ter verkeerdelijk werd opgesteld daar deze uitdrukkelijk 

vermeldt dat de verzoekende partij enkel de inkomsten van de Belg dient voor te brengen en dat, mocht 

de bijlage 19ter op correcte wijze zijn opgesteld, zij had geweten dat zij ook stukken had kunnen 

inleveren die deel hadden kunnen uitmaken van een “behoeften analyse”. De Raad stelt evenwel vast 

dat uit het administratief dossier blijkt dat de betrokken bijlage 19ter van 23 oktober 2014 geen zulke 

uitdrukkelijke vermelding bevat en dat erin slechts de door de verzoekende partij voorgelegde 

documenten worden opgesomd. Waar de verzoekende partij verder stelt dat de gemachtigde ten 

onrechte haar inkomsten niet in rekening brengt en deze afdoet als irrelevant, stelt de Raad vast dat een 

motivering in die zin niet blijkt uit de bestreden beslissing.  De uiteenzetting van de verzoekende partij 

lijkt dan ook feitelijke grondslag te missen. 

 

Ook het betoog van de verzoekende partij aangaande de behoefteanalyse lijkt niet te kunnen worden 

aangenomen. In de bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden wordt 

uitdrukkelijk aangegeven dat de behoefteanalyse overeenkomstig artikel 42, § 1, tweede lid van de 

vreemdelingen overbodig is, dat er immers niet vastgesteld is dat het inkomen ontoereikend is, maar wel 

dat de gemachtigde niet over de nodige informatie beschikt om de toetsing te doen. Voormeld artikel 42, 

§ 1, tweede lid bepaalt in welke gevallen een behoefteanalyse dient te worden doorgevoerd (“(i)ndien 

aan de voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen bedoeld in (...) artikel 

40ter, tweede lid, niet voldaan is”). In casu dient echter te worden vastgesteld - en de verzoekende partij 

betwist deze vaststelling op zich niet - dat de gemachtigde heeft geoordeeld dat uit het dossier in het 

geheel niet blijkt over welk inkomen dat aan haar huidige bestaansmiddelen ten grondslag zou moeten 

liggen, de referentiepersoon heden beschikt, zodat hij niet in staat is te beoordelen of deze inkomsten 

voldoen aan de hoger gestelde criteria (met name of de bestaansmiddelen stabiel, toereikend en 

regelmatig zijn). De verzoekende partij maakt met haar betoog niet aannemelijk dat de gemachtigde in 

deze omstandigheden diende over te gaan tot het doorvoeren van de behoefteanalyse. Bovendien heeft 

zij geen belang bij haar betoog dat de bijlage 19ter niets vermeldt inzake de mogelijkheid van een 

behoefteanalyse en dat zij anders ook stukken had kunnen inleveren die deel hadden kunnen uitmaken 

van een “behoeften analyse”, gezien artikel 42, § 1, tweede lid in fine voorziet dat de gemachtigde voor 

het doorvoeren van de behoefteanalyse alle nuttige bescheiden en inlichtingen kan doen overleggen 

door de vreemdeling en door elke Belgische overheid. Indien een behoefteanalyse aan de orde zou zijn 

geweest (hetgeen de verzoekende partij - zoals hoger reeds gesteld - niet aannemelijk maakt), hadden 

aldus nog bijkomende stukken opgevraagd kunnen worden. 

 

Met betrekking tot de bij het verzoekschrift gevoegde stukken, met name “Loonfiches van verzoeker 

periode november 2014 tot en met april 2015” en “Loonfiches van de N(…) periode november 2014 tot 

en met april 2015”, wijst de Raad op het volgende. Uit het administratief dossier blijkt niet dat deze 

stukken werden overgemaakt voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissing op 21 april 

2015, zodat de gemachtigde niet op de hoogte kon zijn van deze gegevens bij het nemen van deze 

beslissing en hem niet verweten kan worden ermee geen rekening te hebben gehouden of hieromtrent 

niet te hebben gemotiveerd. De verwijzing van de verzoekende partij naar haar eigen inkomen en naar 

het inkomen van de vader van haar partner, het betoog dat rekening diende te worden gehouden met 

deze inkomsten, dat in dit kader een “behoeften analyse” diende te gebeuren en de verwijzing naar 

rechtspraak van de Raad aangaande het 'beschikken' zijn dan ook niet dienstig. Bijkomend wijst de 

Raad erop dat het niet aan hem als annulatierechter toekomt om de thans voorgelegde stukken in de 

plaats van het bestuur te beoordelen. 

 

Het enig middel lijkt niet te kunnen worden aangenomen.” 
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Ter terechtzitting van 2 juni 2016, alwaar de verzoekende partij uitdrukkelijk uitgenodigd wordt te 

reageren op de in de beschikking van 14 april 2016 opgenomen grond, voert zij het in punt 2.1 

weergegeven betoog. 

De verwerende partij voert het in punt 2.1 weergegeven betoog. 

 

3.2 Wat betreft de uiteenzetting van de verzoekende partij waar zij verwijst naar een verblijf van een 

geruime periode in België en stelt dat zij gehuwd is met een Belgische onderdane en dat haar 

echtgenote en schoonouders aanwezig zijn, wijst de Raad erop dat de verzoekende partij geenszins 

aangeeft op welke manier het feit dat zij reeds geruime tijd in België verblijft, het feit dat zij gehuwd is 

met een Belgische onderdane (hetgeen reeds blijkt uit de bestreden beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden en uit het verzoekschrift) en het gegeven dat haar echtgenote en 

schoonouders ter terechtzitting aanwezig zijn, afbreuk zou doen aan de in de beschikking van 14 april 

2016 gemaakte vaststellingen. 

 

Waar de verzoekende partij stelt dat geen behoefteanalyse is gebeurd en zij uitvoerig betoogt dat nooit 

werd gevraagd gegevens over te maken door de Dienst Vreemdelingenzaken, en tevens aangeeft dat 

het in de bijlage 19ter enkel ging over de gegevens van de echtgenote – betoog dat zij reeds deels in 

haar verzoekschrift heeft gevoerd –, dient te worden vastgesteld dat zij hiermee geen afbreuk doet aan 

de in de beschikking van 14 april 2016 gemaakte vaststellingen aangaande de behoefteanalyse in het 

algemeen en de toepassing in casu, waarbij werd besloten dat de verzoekende partij niet aannemelijk 

heeft gemaakt dat de gemachtigde in de geschetste omstandigheden diende over te gaan tot het 

doorvoeren van de behoefteanalyse en erop gewezen werd dat hoe dan ook overeenkomstig artikel 42, 

§ 1, tweede lid in fine van de vreemdelingenwet bijkomende stukken hadden opgevraagd kunnen 

worden. 

 

Ook waar de verzoekende partij de Raad vraagt het dossier ernstig te heronderzoeken en de bestreden 

beslissing te vernietigen, dient te worden vastgesteld dat zij slechts aangeeft het niet eens te zijn met de 

bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden en geen elementen 

aanbrengt die de Raad ertoe zouden nopen anders te oordelen dan hetgeen reeds in de beschikking 

van 14 april 2016 werd aangegeven.  

 

De verzoekende partij stelt ten slotte met betrekking tot de tewerkstelling dat haar echtgenote een 

contract van onbepaalde duur heeft en op de dag van de terechtzitting begint te werken in de winkel M. 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij zich niet alleen beperkt tot een loutere bewering, maar dat 

dit gegeven hoe dan ook dateert van na de bestreden bijlage 20, zodat de verzoekende partij niet 

duidelijk maakt op grond waarvan de gemachtigde hiermee rekening had kunnen houden. Bijkomend 

wijst de Raad erop dat het niet aan hem als annulatierechter toekomt om over deze nieuwe 

tewerkstelling (voor zover ze al bewezen zou zijn) in de plaats van het bestuur te beoordelen. 

 

Met verwijzing naar het bovenstaande en naar de beschikking van 14 april 2016 dient te worden 

vastgesteld dat het tegen de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden gerichte 

middel ongegrond is. 

 

3.3 De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig juni tweeduizend zestien door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 

 


